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 للدول األطراف بعاالجتماع السا
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت  7البند 

 تنظيم العمل

 برنامج العمل المؤقت المشروح  
 االجتماع السابع للدول األطراف رئيسمقدم من   
 2017أيلول/سبتمبر  4االثنين   
  00/13-00/10الساعة   

  افتتاح االجتماع  
مدن جددول  1للددول األردفا) لالبندد  بعافتتاح اجللسة من جانب رئيس االجتماع السا -1

  األعمال املؤقت(.
، مايكد  بيونتيندوللددول األردفا)، السد    بعفئيس االجتماع السدالمالحظات افتتاحية  -2

علد  أعمدال التن يدا الدض الد هبلع  دا الجتماع ويقدم فيها نظفة عامدة علد  من ايبني فيها توقعاته 
 . شهفاً منا انعقاد االجتماع السادس لألرفا) اثين عشفمدى 

أمدام االجتمداع. ىللقدا  للمدة البلد املضيف، سويسدفا، ىل   عن ممثالً  يدعو الفئيس أوالً سو  -3
بددفوح الشددفالة الددض ميددعت اجتماعددات الدددول األرددفا) ا ات اقيددة الددا ائف  وبعددد كلددا، واءتدددا ً 

العنقوديددة، سددديدعو الدددفئيس ممثلدددد األمدددج املتلدددة، والليندددة الدوليدددة لل دددليب األ دددف، واالئدددتال) 
  أمام اجللسة العامة.ا  للمات ىللقاملناءض للا ائف العنقودية ىل  

 المسائل اإلجرائية  
( وتأليدددددددددددددد النظدددددددددددددام الددددددددددددددا لد CCM/CONF/2017/1ىلقدددددددددددددفار جددددددددددددددول األعمدددددددددددددال ل -4
  من جدول األعمال املؤقت(. 3و 2( لالبندان CCM/CONF/4ل
مدن جددول  5و 4تأليد تعيني األمني العام لالجتماع وانتخاب ندواب الدفئيس لالبنددان  -5

 قت(. األعمال املؤ 
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 تنظيم العمل  
مدددددن جددددددول  6الدددددفئيس مشددددداريع الوثدددددائا ومشددددداريع املقدددددفرات الفئيسدددددية لالبندددددد  عدددددف   -6

 :املؤقت( األعمال
(، الددددا  CCM 7MSPل الجتمدددداع السددددابع للدددددول األرددددفا)ل تقفيددددف املفحلدددددال لأ( 
 2016متوز/يوليه  1ن ماملمتدة ال رتة   اللالتقدم احملفز ا تن يا   ة عم  دوبفوفنيا يفصد 
 ؛(CCM/MSP/2017/9ل ةملانيقدم من الفئاسة األوامل، 2017حعيفان/يونيه  30ىل  

تقفيف بشأن عناصف استعفا  االت اق بدني الددول األردفا) ا ات اقيدة الدا ائف  لب( 
العنقوديددة ومفلددع جنيددف ازالددة األلاددام لألنددفا  اانسددانية بشددأن استضددافة وحدددة دعددج التن يددا 

 ؛(CCM/MSP/2017/7ل قدمته البوسنة واهلفسا وسويسفا الا 
التدززر املمكندة بشدأن أوجده وولع مقرتحات  الالزمة لدراسةعناصف ال عن تقفيف لج( 

 األ ددددددددفى وحدددددددددات دعددددددددج التن يدددددددداو بددددددددني وحدددددددددة دعددددددددج تن يددددددددا ات اقيددددددددة الددددددددا ائف العنقوديددددددددة 
 ؛(CCM/MSP/2017/6ل

ااجدفا ات املاليدة املتعلقدة بتمويد  وحددة سدتعفا  الالزمدة العناصدف ال عدن تقفيف لد( 
 (؛ CCM/MSP/2017/5ل االبوسنة واهلفسا وسويسف  ا مقدَّم مندعج التن ي
لتععيددددع تن يددددا ات اقيددددة الددددا ائف الق فيددددة ات االئتالفددددالددددفئيس بشددددأن مددددن ورقددددة  له( 
 .(CCM/MSP/2017/8ل العنقودية

لتلقيددا نايددات االت اقيددة  اسددتعفا  حالددة وسدد  عمدد  االت اقيددة ومسددائ  أ ددفى مهمددة -7
 .من جدول األعمال املؤقت( 8لالبند 

 لأ( من جدول األعمال املؤقت(8حتقيا عاملية االت اقية لالبند   
، ىل  تقدمي تقفيدف زامبيا وففنساية االت اقية، ملافئيس املنسقني املعنيني بتلقيا عسيدعو ال -8

 حتقيا عاملية االت اقية.  عن حالة التقدم احملفز والتلديات القائمة ا جمال
تهبشدديَّع الدددول األرددفا) علدد  تقدددمي معلومددات طدثددة عددن األنشدد ة الددض الدد لعت  ددا و  -9

، مثدد  االجتماعددات الثنائيددة، وحلقددات علدد  ن دداق عدداملد مددن أجدد  تععيددع االنضددمام ىل  االت اقيددة
  الدبلوماسية.، والفسائ ، وبعثات املناصفة، واملالفات املباولة العم ، واملساعد

وتهبدع  الدول املوقعدة ىل  تقددمي معلومدات طدثدة عدن ىلجفا الدا احملليدة املتعلقدة بالت دديا  -10
  .صكولهوىليداع 
وتهبدع  الدول ن  األردفا) أيضداً ىل  ااعدفاب عدن تأييددءا لالت اقيدة وتقددمي معلومدات  -11

  طدثة عن ااجفا ات احمللية الض تسبا االنضمام.
وتهبدددع  األمددج املتلدددة، واللينددة الدوليددة لل ددليب األ ددف، واالئددتال) املندداءض للددا ائف  -12

العنقوديددة، واملنظمددات األ ددفى السدداعية ىل  حتقيددا عامليددة االت اقيددة ىل  عددف  أنشدد تها وأءدددافها 
  املتعلقة بتلقيا عاملية االت اقية.
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ب الوفددود ا هثهددا ا ىلرددار املسددائ  الددض قددد تفندد CCM 7MSP املفحلددد تقفيددفال ددويدد -13
 للدول األرفا). بعالتلض  لالجتماع السا

 لب( من جدول األعمال املؤقت(8تخعين وتدم  املخعونات لالبند ال  
واملكسدديا، ىل   لفواتيدداسدديدعو الددفئيس املنسددقني املعنيددني بددالتخعين وتدددم  املخعونددات،   -14

قيدددددة والتقدددددم احملدددددفز والتلددددديات القائمدددددة ا مددددن االت ا 3تقدددددمي تقفيدددددف عددددن حالدددددة تن يددددا املدددددادة 
 ال دد.  ءاا
ىل  تقددددمي تقفيدددف عدددن  3وتهبددددع  الددددول األردددفا) الدددض تتلمددد  التعامدددات  وجدددب املدددادة  -15

التقددددم احملدددفز ا جمدددال التددددم  املدددأمون والسدددفيع للدددا ائف العنقوديدددة والتلدددديات القائمدددة أمامددده، 
 وتقاسج اخل ط بشأنه. 

خعوندات مدن الدا ائف العنقوديدة ىل  ملوتهبدع  الدول املوقعة والدول ن  األرفا) احلدائعة  -16
تقاسدددددج املعلومدددددات كات ال ددددددلة بشدددددأن عدددددددد وأندددددواع املخعوندددددات و  ددددددط تددددددم ءا والعقبددددددات 

  .هتعرتل الض
وتهبدددددع  الدددددول ىل  ىلبدددددا  ارائهددددا بشددددأن التخددددعين وتدددددم  املخعونددددات واالحت ددددا   ددددا.  -17

 3مددن املددادة  7و 6ع الدددول الددض ا تددارت االحت ددا  بددا ائف عنقوديددة ا سددياق ال قددفتني وتهبشدديَّ 
وأنواعهدا، ولي يدة اسدتخدامها ا ال درتة قيدد تلدا الدا ائف  عل  تقدمي معلومات طدثة عدن أعدداد

  االستعفا ، و  ط استخدامها، و  ط تدم ءا ا هناية امل ا).
 .3من املادة  8-6ارائها بشأن تن يا ال قفات  وتهبدع  الوفود األ فى ىل  ىلبدا  -18
وتهبدددع  األمددج املتلدددة، واللينددة الدوليددة لل ددليب األ ددف، واالئددتال) املندداءض للددا ائف  -19

توصددديالا بشدددأن  وتقددددمي ، 3ارائهدددا بشدددأن تن يدددا املدددادة ىلبددددا  العنقوديدددة، واملنظمدددات األ دددفى ىل  
  ملخعونات.لي ية احملافظة عل  الع ج ا جمال تدم  ا

املسددائ  الدددض قددد تفنددب الوفددود ا هثهددا ا ىلردددار  CCM 7MSP املفحلددد تقفيددفال ددويدد -20
  للدول األرفا). بعالتلض  لالجتماع السا

 00/18-00/15الساعة   
 .لتابع( استعفا  حالة وس  عم  االت اقية ومسائ  أ فى مهمة لتلقيا نايات االت اقية -21

لج( مدن 8الدا ائف العنقوديدة وتددم ءا والتثقيدف ا جمدال احلدد مدن املخدارف لالبندد ىلزالة خمل ات   
 جدول األعمال املؤقت(

سيدعو الفئيس املنسقني املعنيني بإزالة خمل ات الا ائف العنقودية وتددم ءا والتثقيدف ا  -22
مدن االت اقيدة  4ادة ، ىل  تقددمي تقفيدف عدن حالدة تن يدا املدوءولنددا جمال احلد من املخدارف، الندفوي 

 والتقدم احملفز والتلديات القائمة ا ءاا ال دد. 
علدد  تقدددمي معلومددات  4وتهبشدديَّع الدددول األرددفا) الددض تتلمدد  التعامددات  وجددب املددادة  -23

للدد مدن املخدارف. لزالدة والتثقيدف اا جمداي تقددم اما أحفزته من طدثة عن    ها وأولويالا و 
لتلديددد مكددان ومسدداحة نيددع املنددارا امللوثددة  خل ددات املباولددة يشددم  كلددا اجلهددود وميكددن أن 
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اجلهددود أو اخل ددط املتعلقددة بت هدد  ءددا  لددالا الددا ائف العنقوديددة بددألرب قدددر ممكددن مددن الدقددة، و 
   ورة أ فى ا أقفب وقت ممكن.باملنارا أو ااففاج عنها 

امللوَّثدددة  خل دددات الدددا ائف العنقوديدددة ىل  تهبددددع  الددددول املوقعدددة والددددول نددد  األردددفا) و  -24
   هددا الفاميددة ىل  معاجلددة التلددوو ولددمان عددن تقاسددج املعلومددات عددن حيددج التلددوو وبنيتدده، و 

  سالمة السكان املعفلني للخ ف.
بشددأن التقدددم املدددهبلفز والعقبددات القائمددة ا جمددال جهددود   رااآل تبددادلوتهبدددع  الدددول ىل   -25

األفكدددار واملقرتحدددات بشدددأن لي يدددة زيدددادة فعاليدددة تقاسدددج    دددال علددد  الت هددد ، وتهبشددديَّع بشدددك
  ول ا ة جهود املسح والت ه .

ل ددليب األ ددف، واالئددتال) املندداءض للددا ائف الدوليددة للينددة الوتهبدددع  األمددج املتلدددة، و  -26
ن  توصددديالا بشدددأ وتقددددمي، 4العنقوديدددة، واملنظمدددات األ دددفى ىل  ىلبددددا  ارائهدددا بشدددأن تن يدددا املدددادة 
 لي ية حتقيا استدامة ءا  اجلهود ول ايتها وزيادة فعاليتها ول ا لا. 

املسددائ  الدددض قددد تفنددب الوفددود ا هثهددا ا ىلردددار  CCM 7MSP املفحلددد تقفيددفال ددويدد -27
  للدول األرفا). بعالتلض  لالجتماع السا

 لد( من جدول األعمال املؤقت( 8مساعدة الضلايا لالبند   
شدديلد، ىل  تقدددمي تقفيددف و  ىلي اليدداسدديدعو الددفئيس املنسددقني املعنيددني  سدداعدة الضددلايا،  -28

  من االت اقية والتقدم احملفز والتلديات القائمة ا ءاا ال دد. 5عن حالة تن يا املادة 
علدد  تقدددمي معلومددات  5وتهبَشدديَّع الدددول األرددفا) الددض تتلمدد  التعامددات  وجددب املددادة  -29

دءددا الفاميددة ىل  تددوف  مسدداعدة مفاعيددة للسددن ونددوع اجلددنس،  ددا ا كلددا الفعايددة طدثددة عددن جهو 
ال بيددددة وىلعددددادة التأءيدددد  والدددددعج الن سددددد، ولددددالا عددددن جهودءددددا الفاميددددة ىل  لددددمان اادمدددداج 
االجتمدداعد واالقت دداد  للضددلايا. وتهبَشدديَّع الدددول األرددفا) بشددك   ددال علدد  ىلدراج ارائهددا 

ىلدمددداج جمدددال مسددداعدة الضدددلايا بشدددك  أفضددد  ا نظدددج الفعايدددة  بشدددأن الكي يدددة الدددض ميكدددن  دددا
  ال لية واالجتماعية الورنية القائمة.

 . 5بشأن تن يا املادة   رااآلوتهبدع  الدول املوقعة والدول ن  األرفا) ىل  تبادل  -30
ل ددليب األ ددف، واالئددتال) املندداءض للددا ائف الدوليددة للينددة الوتهبدددع  األمددج املتلدددة، و  -31
توصددديالا بشدددأن  وتقددددمي ، 4لعنقوديدددة، واملنظمدددات األ دددفى ىل  ىلبددددا  ارائهدددا بشدددأن تن يدددا املدددادة ا

 لي ية حتقيا استدامة ءا  اجلهود ول ايتها وزيادة فعاليتها ول ا لا. 
املسددائ  الدددض قددد تفنددب الوفددود ا هثهددا ا ىلردددار  CCM 7MSP املفحلددد تقفيددفال ددويدد -32

  للدول األرفا). بعالتلض  لالجتماع السا
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 2017أيلول/سبتمبر  5الثالثاء   
  00/13-00/10الساعة   

 .لتابع(استعفا  حالة وس  عم  االت اقية ومسائ  أ فى مهمة لتلقيا نايات االت اقية  -33

 عند الضفورة(يهبتابَع  ،لد( من جدول األعمال املؤقت8البند ل مساعدة الضلايا  

 لءد( من جدول األعمال املؤقت(8لالبند  اون واملساعدة الدوليانالتع  
، ىل  العدددفاقأسدددرتاليا و ، نيعددداون واملسددداعدة الددددولياملنسدددقني املعنيدددني بالت سددديدعو الدددفئيس -34

من االت اقية والتقدم احملفز حد  اآلن والتلدديات القائمدة ا  6تقدمي تقفيف عن حالة تن يا املادة 
  ءاا ال دد.

تن يدا التعامالدا  وجدب االت اقيدة مدن أجد  سداعدة املوتهبشيَّع الدول األردفا) الدض تلدتمس  -35
علدد  تقدددمي معلومددات طدثددة عددن    هددا واحتياجالددا، ولددالا عددن التددداب  الددض تتخدداءا لتيسدد  

   التعاون بني الدول واألرفا) ال اعلة األ فى. ولتععيعتقدمي املساعدة من قب  الدول األ فى 
وتهبشيَّع الدول القادرة عل  تقددمي املسداعدة علد  تلبيدة االحتياجدات وسدد الثادفات الدض  -36

حتددددددءا الدددددول املتضددددفرة ا ىلرددددار البنددددود ال فعيددددة املتعلقددددة بتدددددم  املخعونددددات واالحت ددددا   ددددا، 
 عددن معلومددات تقدددمي علدد  الوفددود وتهبشدديَّعوالت هدد ، واحلددد مددن املخددارف، ومسدداعدة الضددلايا. 

  .املساعدة تقدمي لكي ية ت ورءا
 التعاون واملساعدة.بشأن وتهبدع  الدول ىل  ىلبدا  ارائها  -37
وتهبدددع  األمددج املتلدددة، واللينددة الدوليددة لل ددليب األ ددف، واالئددتال) املندداءض للددا ائف  -38

بيدان ، و نيلتيسد  التعداون واملسداعدة الددوليالعنقودية، واملنظمات األ دفى ىل  وصدف مدا تقدوم بده 
وتقددددمي ، 6ارائهدددا بشدددأن تن يدددا املدددادة ىل  ىلبددددا  مدددا قدمتددده أو تسدددت يع تقدميددده مدددن مسددداعدة، و 

 بشأن لي ية حتقيا استدامة ءا  اجلهود ول ايتها وزيادة فعاليتها ول ا لا. توصيالا 
املسددائ  الدددض قددد تفنددب الوفددود ا هثهددا ا ىلردددار  CCM 7MSPالتقفيددف املفحلددد ويدددد  -39
 للدول األرفا).  بعتلض  لالجتماع الساال

 00/18-00/15الساعة   
 .لتابع( استعفا  حالة وس  عم  االت اقية ومسائ  أ فى مهمة لتلقيا نايات االت اقية -40

 لو( من جدول األعمال املؤقت(8تداب  الش افية لالبند   
دمي تقفيددف عددن حالددة ىل  تقدد سدديدعو الددفئيس املنسددا املعددين بتددداب  الشدد افية، لوسددتاريكا، -41

  والتلديات القائمة ا ءاا ال دد.ح  اآلن من االت اقية والتقدم احملفز  7تن يا املادة 
وا ىلردددار ءددداا البندددد ال فعدددد، قدددد تفندددب الددددول ا تبدددادل اآلرا  بشدددأن صدددياة التقددداريف  -42
اابدالغ  وأاب  الش افية وقد تفنب الدول أيضاً ا عف  تد أمهية اابالغ ا ىلرار الش افية. أو

تواجههددا بشددأن اابددالغ ا ر ددا صددعوبات  معلومددات عددن أ  أو ا تقدددمي ،الددض اهتددالا بال عدد 
  ىلرار الش افية.
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وتهبدددع  األمددج املتلدددة، واللينددة الدوليددة لل ددليب األ ددف، واالئددتال) املندداءض للددا ائف  -43
  .7تن يا املادة  العنقودية، واملنظمات األ فى ىل  ىلبدا  ارائها بشأن

املسددائ  الدددض قددد تفنددب الوفددود ا هثهددا ا ىلردددار  CCM 7MSP املفحلددد تقفيددفال ددويدد -44
 للدول األرفا). بعالتلض  لالجتماع السا

 لز( من جدول األعمال املؤقت(8البند االمتثال ل  
أ  ءنددام مددا يشددا  مددن االت اقيددة تيسدد  االمتثددال وتولدديله. فددإكا لددان  8تتندداول املددادة  -45

"رلدب  ال دف) أن تقددم دولة رف) بشأن امتثال دولة رف) أ فى لالت اقية، جيوز لتلا الدولدة
 توليح" ىل  األمني العام لألمج املتلدة.

 وتهبدع  الدول ىل  ىلبدا  ارائها بشأن ت س  أحكام االت اقية.  -46
ف، واالئددتال) املندداءض للددا ائف وتهبدددع  األمددج املتلدددة، واللينددة الدوليددة لل ددليب األ دد -47

 بشأن ت س  أحكام االت اقية.العنقودية، واملنظمات األ فى ىل  ىلبدا  ارائها 
مددن االت اقيددة تسددوية املنازعددات. وملددا لددان مددن ندد  املنتظددف وجددود أ   10وتتندداول املددادة  -48

ن املتوقدددع أن للددددول األردددفا)، فمدددبع منازعدددات فيمدددا بدددني الددددول األردددفا) أثندددا  االجتمددداع السدددا
  تكون املناقشات ا ىلرار ءاا البند ال فعد خمت فة.

 لح( من جدول األعمال املؤقت(8 البندلتداب  التن يا الورنية   
سيدعو الفئيس املنسا املعين بتداب  التن يا الورنية، نيوزيلندا، ىل  تقدمي تقفيف عن حالدة  -49

  والتلديات القائمة ا ءاا ال دد. من االت اقية والتقدم احملفز 9تن يا املادة 
علدد  تقدددمي معلومددات  9وتهبشدديَّع الدددول األرددفا) الددض تتلمدد  التعامددات  وجددب املددادة  -50

املدادة. وعلد  وجده ءدا  طدثة عن تداب  التن يا احملدددة الدض اهتدالا أو هت دط الهتاكءدا  قتضد  
  التشفيعات الورنية املتعلقة باالت اقية.التلديد، تهبدع  الدول األرفا) ىل  تبادل  ربالا بشأن 

 . 9وتهبدع  الدول املوقعة والدول ن  األرفا) ىل  تقدمي معلومات طدثة عن تن يا املادة  -51
وتهبدددع  األمددج املتلدددة، واللينددة الدوليددة لل ددليب األ ددف، واالئددتال) املندداءض للددا ائف  -52

 .9بشأن تن يا املادة العنقودية، واملنظمات األ فى ىل  ىلبدا  ارائها 
املسددائ  الدددض قددد تفنددب الوفددود ا هثهددا ا ىلردددار  CCM 7MSP املفحلددد تقفيددفال ددويدد -53

 للدول األرفا). بعالتلض  لالجتماع السا

 2017أيلول/سبتمبر  6ربعاء األ  
  00/13-00/10الساعة   

نايدددددددات اسددددددتعفا  حالدددددددة وسدددددد  عمددددددد  االت اقيدددددددة ومسددددددائ  أ دددددددفى مهمددددددة لتلقيدددددددا  -54
 .لتابع( االت اقية
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 لط( من جدول األعمال املؤقت(8 البندتن يا ااجفا ات املالية املتعلقة بتموي  وحدة دعج التن يا ل  
البوسدنة واهلفسدا ، ت اقية وس  عملهداالاملنسقني املعنيني باحلالة العامة لالفئيس  دعوسي -55

ااجفا ات املاليدددة املتخدددا ا املدددؤمتف املتعلدددا بددداملقدددفر تن يدددا  تقفيدددف عدددن حالدددة، ىل  تقددددمي وسويسدددفا
عدن  مهداتقفيف  ن أيضداً اوسديقدم املنسدق .متوي  وحددة دعدج تن يدا االت اقيدةشأن االستعفالد األول ب

 .االستعفا  املقرتح لإلجفا ات املالية

 ل ( من جدول األعمال املؤقت(8البند دعج التن يا ل  
وميعانيددة  2016لعددام التقفيددف السددنو  عددف  تن يددا ىل  السدديدعو الددفئيس مددديف وحدددة دعددج  -56

 . 2018الوحدة و  ة عملها لعام 
البوسدددددنة ، ت اقيدددددة وسدددد  عملهدددداالاملنسددددقني املعنيدددددني باحلالددددة العامددددة لالددددفئيس  دعوسدددديو  -57

االت دددداق بددددني الدددددول األرددددفا) ا ات اقيددددة  اسددددتعفا تقفيددددف عددددن ، ىل  تقدددددمي واهلفسددددا وسويسددددفا
ازالدة األلادام لألندفا  اانسدانية بشدأن استضدافة وحددة  الددوي الا ائف العنقودية ومفلع جنيدف

 .دعج التن يا
البوسدددددنة ، ت اقيدددددة وسدددد  عملهدددداالاملنسددددقني املعنيدددددني باحلالددددة العامددددة لالددددفئيس  دعوسدددديو  -58

التدددززر املمكنددة بددني وحددددة دعددج تن يدددا جدده ن دراسدددة أو بشددأتقفيددف ، ىل  تقددددمي واهلفسددا وسويسددفا
 األ فى. وحدات دعج التن ياو ات اقية الا ائف العنقودية 

 لم( من جدول األعمال املؤقت(8 البندمسائ  أ فى مهمة لتلقيا نايات االت اقية ل  
بنددود ندد  مشددمولة بءدداا بنددد م تددوح يتدديح ال فصددة أمددام الوفددود ل ددفح أ  مسددائ  أ ددفى  -59
ءدداا البنددد رلبدداً عددف  الكلمددة أثنددا   أ ددا ضدد  أن يقدددم أ  وفددد يفنددب ا دول األعمددال. ويهب جدد

  رفحه.يود ىل  املولوع الا  ويش  فيه أ ا الكلمة ي لب ىل  الفئيس  مسبقاً 

 00/18-00/15الساعة   

 من جدول األعمال املؤقت( 9لالبند  احلالة املالية لالت اقية  
عامدة عدن  نظدفة كتدب األمدج املتلددة ا جنيدفالتابعدة مل املدوارد املاليدةدائدفة ىلدارة ستقدم  -60
 .لالت اقية ةاملاليالة احل

 من جدول األعمال املؤقت( 10البند للدول األرفا) ل ثامناللالجتماع التلض ات   
 ؛انتخاب رئيس االجتماع الثامن للدول األرفا) لأ( -61

 .املقدرة وتكالي ه ومكانهومدته  األرفا) للدول الثامن االجتماع تنظيج موعد (بل 

 من جدول األعمال املؤقت( 11البند ل أ فىمسائ    
بنددود ندد  مشددمولة بءدداا بنددد م تددوح يتدديح ال فصددة أمددام الوفددود ل ددفح أ  مسددائ  أ ددفى  -62

ءدداا البنددد رلبدداً عددف  الكلمددة أثنددا   أ ددا ضدد  أن يقدددم أ  وفددد يفنددب ا جدددول األعمددال. ويهب 
  رفحه.يود ىل  املولوع الا  ويش  فيه أ ا الكلمة ي لب الفئيس ىل   مسبقاً 
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 من جدول األعمال املؤقت( 12البند النظف ا الوثيقة اخلتامية لالجتماع واعتمادءا ل  
للددول األردفا). وللدفئيس  بعيقدم الفئيس عفلاً هنائياً للوثيقة اخلتامية لالجتماع الساس -63

ويشدددك  كلدددا  أن ي لدددب ىل  املنسدددقني املعنيدددني تقددددمي تقفيدددف عدددن نتدددائ  أ  مشددداورات أجفيدددت.
  ففصة للوفود الض تفنب ا ىلبدا  أ  مالحظات هنائية بشأن الوثائا اخلتامية.

 من جدول األعمال املؤقت( 13البند للدول األرفا) ل بعا تتام االجتماع السا  
للددول األردفا) ثدامن يوجه الدفئيس الددعوة ىل  رئديس االجتمداع السدىلرار ءاا البندد،  ا -64
يدددي  الحظددات بشددأن الت لعددات اخلاصددة بعمدد  الدددول األرددفا) والوفددود األ ددفى  ددالل كددد ل

يهبددددي سدددو)  وبعدددد كلدددا،للددددول األردددفا).  ثدددامنانعقددداد االجتمددداع ال متتدددد ىل  حدددنيال دددرتة الدددض 
  .االجتماعمية ويعلن ا تتام الفئيس  الحظات  تا

    


